
ब�तख , रा��पत ि◌ पद
के �लए

�ीन �ो�नन ,

�च� : बे�स ◌ी
ले�वन , �हदं ◌ी:

�वदषूक

�ಾಷ�ಪ�ಪದ�ಾ	
 ��ೕಮ� �ಾತು�ೋ�

ಮೂಲ �ೇಖಕಃ 
�ೕನ �ೊ�ೕ�ನ, �ತ�ಗಳ ಃ �ೆ!" �ೆ#$

ಕನ%ಡ�ೆ	ಃ ಪ�'ಾಕರ )ಾ)ಾವ!



+ೊಲದ ಇಲ-.ೆ /ೋಟದ �ೆಲಸ ಅಷು3 ಸುಲಭವಲ-.
6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನ�9ೆ ಇದು ��:ತು;.
:ನ ಸಂ=ೆ 6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನನ ಅ>.ೆಗ�9ೆ ಒಣ
ದ ಹುಲು-,
ಕುದು�ೆಯ ಕೂದಲು, Cೕಜಗಳ , �ೋ�ಯ ಗ>ಗಳ , �ೆಸರು,
ಮಣುE, FೆಗG, �ಾHೕ ಪ8I ಮಂ/ಾದವ8ಗಳ ಕ�ೆಗಳ 
ಅಂ!�ೊಳ J�;ದKವ8.
Lೖ ತುಂಬ +ೊಲಸು .ಾಸ)ೆ.







ಹಂ:ಗಳ ಃ ಮಂಚದ �ೆಳ
ನ ಕಸ
ಗೂIಸುವದು.

ದನಗಳ ಃ /ೋಟವನು% ಹಸ)ಾ
ಡುವದು.
ಕು>ಗಳ ಃ �ೊ!39ೆಯ ಸPಚQ/ೆ.
�ಾತು�ೋ�ಗಳ ಃ ಕಸ ಎFೆಯುವದು. ಹುಲು-

Sತು;ವದು, �ಾH ಪ8I

Tಾಡುವದು.

ಈ /ೋಟದV- ಎಲ->ಗೂ �ೈತುಂಬ �ೆಲಸ.
ಪ��WಬX>ಗೂ �ೆಲಸ ಹಂ��ೊಡ�ಾ
ತು;.



. 

ಸಂ=ೆಯV- ಇವ�ೆಲ-ರನು% )ೋIYಾಗ ಎಲ-ರ LೖLೕ�ೆ ಕೂದಲು
ಅಂ!ದKದುK �ಾಣು�;ತು;.
ದನಗಳ LೖLೕ�ೆ ಹುV-ನ ಕIZಗಳ +ಾ
 ಕು>ಗಳ Lೖತುಂಬ ಧೂಳ .



ಮತು; �ಾತು�ೋ�ಗಳ Lೖತುಂಬ ಹುಲು-, �ಾH ಪ8I
ಅಂ!�ೊಂIರು�;ದKವ8.



ಅವ8ಗಳV-ಯ ಒಂದು �ಾತು�ೋ�9ೆ ಇಂತಹ �ೆಲಸಗಳ 
Fೇರು�;ರVಲ-. ತನ% LೖLೕVನ ಹುಲು- ಮತು; �ಾH ಪ8Iಯನು%
/ೆ9ೆಯುವದು ಒಂದು �ೇ=ಾರು �ೆಲಸ. ಅದು #\ಾರ
Tಾಡ/ೊಡ
ತುಃ “ಈ 6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನ Tಾ])ೇಜರ +ೇ9ಾದ?”

ಈ 6ಾಮ7ದV- ಚು)ಾವ^ೆ ನ_ೆಯ�ೇ�ೇಕು.
ಅದು ಒಂದು `�;ಪತ�ವನು% ಅಂ!aತು.



6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನನನು%
ತ�J +ಾS!

)ಾbೆ ಚು)ಾವ^ೆ ಇYೆ!



ಮರು:ನ 6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನ�9ೆ ತನ% �ಾ
V9ೆ
ಅಂ!aದ ಪತ�ಕ ಓದಲು Yೊ�ೆdತು. eೕಸ3ರ
ಓ:ದಕೂಡ�ೆ ಆತ +ೌ+ಾ>ದ.



ಈ 6ಾಮ7ದ
#�ಾಸ�ಾ	


�ಾತು�ೋ�9ೆ ತಮh
ಅಮೂಲ].ಾದ ಮತ

�ೊI.



6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನ�9ೆ eೕಸ3ರ ಓ: �ೆಡು�ೆ�aತು. ಅವನು ಓಡುತ;�ೆ /ೋಟ�ೆ	

ಬಂದನು. ಎಲ- iಾ�Gಗಳ ಚು)ಾವ^ೆಯ ಮತYಾರ�ೆಂದು

)ೋಂYಾdಸು�;ದKರು.



ಮತYಾರ>9ೆ ಸೂಚ)ೆಃ
ಮತYಾರರು /ೋಟದV- .ಾaಸು�;ರ�ೇಕು.

ಅವರ ಹ�;ರ ಪ>ಚಯ ಪತ�#ರ�ೇಕು ಮತು;

ಎತ;ರ ಇj3ರ�ೇಕು(X)

ಎಲ- ಇVಗಳ ಒಕ	kಾ3ದವ8. ಎತ;ರದ ಶರತ;ನು% #�ೋmaದವ8.

�ಾತು�ೋ� ಆ ಶರತ;ನು% ರದುK9ೊ�aತು.



ಚು)ಾವ^ೆ :ನ ಎಲ- iಾ�Gಗಳ ಉ/ಾ"ಹ:ಂದ ಮತದ
ಪ�ಪತ�ವನು% ತುಂC iೆಟ39ೆಯV- +ಾಕು�;ದKವ8.
ಆLೕ�ೆ ಮತಗಳ ಎG�ೆoಾdತು.
�ೊ!39ೆಯ 9ೋ_ೆಯ Lೕ�ೆ ಚು)ಾವ^ೆ ಪ>^ಾಮವನು%

ಅಂ!ಸ�ಾdತು.



6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನಃ 6 ಮತಗಳ 

�ಾತು�ೋ�ಃ 20 ಮತಗಳ 



6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನನು ಇ)ೊ%Lh ಮತಗಳ ಎG�ೆoಾಗ�ೇ�ೆಂದು

Cನ%daದನು.

ಒಂದು ಮತ ಹಂ:ಯ �ೆ�%9ೆ ಅಂ��ೊಂIತು;.

+ೊಸ ಪ>^ಾಮಗಳ sೕ
ದKವ8ಃ

6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನಃ
6 ಮತಗಳ 

�ಾತು�ೋ�ಃ
21 ಮತಗಳ 



ಮತ �ೊಟ3ವ�ೆಲ-ರೂ ತಮh ಮನa"ನV-ದKದKನು%
ಸuಷ3.ಾ
 ��aದKರು. �ಾತು�ೋ� ತನ% +ೆ�vನ
.ೇbೆಯ)ೆ%ಲ- /ೋಟದV- ಕbೆಯು�;ತು;. ಅದು ಈಗ
6ಾw7ನ ಇನ \ಾಜ7ದಂ/ೆ �ೆಲಸ Tಾಡು�;ತು;.



+ೊಲ9ೆಲಸ ಅಷು3 ಸುಲಭವಲ-.
ಮುಂ=ಾ)ೆdಂದ ಸಂ=ೆಯವ�ೆ9ೆ
ದುIಯ�ೇ�ಾ
ದK>ಂದ ಅದು ದGದು
+ೋಗು�;ತು;. Lೖತುಂಬ, �ಾI, �ೊಜುx, ಮಣುE,
�ಾH ಪ8I ಅಂ!�ೊಳ J�;ದKವ8. “6ಾಮ7ದ
Tಾ])ೇಜLಂಟು ಅಷು3 ಸುಲಭ#ಲ-.”
�ಾತು�ೋ� #\ಾರ Tಾಡ/ೊಡ
ತು.



�ಮh

ಮತವನು%

ನನ9ೇ

�ೊI!!
)ಾನು �ಾತು9ೋ�,�ಾಜ�ಾರG ಅಲ-!!

ಆ :ನ �ಾ��ಯV- �ಾತು9ೋ�ಯ ಸಮಥ7ಕ�ೆಲ- ಒಟು3ಗೂI

ಈ �ಾತು9ೋ�ಯನು% ಗವ|ನ7ರ ಪದ�ಾ	
 ಚು)ಾವ^ೆ9ೆ

ಹು>ದುಂCaದರು. ಪ�\ಾರ�ೆ	 iಾ�ರಂ`aದರು.



�ಾತು9ೋ� ತನ% +ೊಲ�ೆಲಸವನು% 6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನ�9ೆ ಒ}ua

ಚು)ಾವ^ೆ ಪ�\ಾರ�ಾ	
 +ೊರ!ತು.

ಅದು �ಕ	 ಪ8ಟ3 ಎಲ-
ಪಟ3ಣಗ�9ೆ 'ೆ!3
�ೕIತು. ಜನರನು%,
iಾ�Gಗಳನು%
'ೆ!3oಾdತು.

�ಾತು9ೋ� LರುವG9ೆಗಳV-
'ಾಗವsಸು�;ತು;.



�ಾತು9ೋ�ಯು ಸ'ೆಗಳV- 'ಾಷಣ �ೊಡು�;ತು;.

�ಾತು9ೋ�ಯ 'ಾಷಣ �ಾತು9ೋ�ಗ�ಗ~ೆ3
��ಯು�;ತು;. ಉ�ದವ>9ೆ ಏನೂ ಅಥ7
ಆಗು�;ರVಲ-.



�ಾತು9ೋ�9ೆ ಆ>a ತ�%!

ಚು)ಾವ^ೆಯ :ನ �ಾಜ]ದ ಎಲ- ವಯಸ	ರು
ಮತYಾನ TಾIದರು. ಮತಗಳನು% iೆ!39ೆಯV-
+ಾSದರು.



ಮತಗಳ ಎG�ೆoಾdತು.

ಪ>^ಾಮವನು% =ಾsೕರುಪIಸ�ಾdತು.

w� ಗವನ7ರಃ 299,999

�ಾತು9ೋ�ಃ 300,000



ಗವನ7ರ ಮರುಎG�ೆ9ೆ ಒ/ಾ;ಯ TಾIದಳ . ಎG�ೆ
Tಾಡ�ಾdತು. ಎGಸು.ಾಗ ಎರಡು ಮತಗಳ ತkೆ39ೆ
ಅಂ!�ೊಂIದKವ8.



ಪ>^ಾಮಗಳ �ೂೕಷ^ೆ Tಾಡ�ಾdತು:

w� ಗವನ7ರಃ 299,999

�ಾತು9ೋ�ಃ 300,002

ಮತ �ೊಟ3ವ�ೆಲ- ತಮh ಇ\ Qೆಯನು%

=ಾsೕರ >ೕ�ಯV- ವ]ಕ;ಪIaದKರು.

�ಾತು9ೋ�

ಬಹುಮತ:ಂದ ಆ>a

ಬಂ:Yೆ ಎಂದು

�ೂೕjಸ�ಾdತು.



�ಾಜ]ದ �ಾರ'ಾರ Tಾಡುವದು ಅಷು3 ಸುಲಭ.ಾ
ರVಲ-. ಅದು
ಒಂದು ಕಷ3ದ �ೆಲಸ.
ಮುಂ=ಾ)ೆdಂದ ಸಂ=ೆವ�ೆ9ೆ Lೖತುಂಬ, ಎ^ Eೆ - ಮaಗಳ
ಕ�ೆಗಳ , ಅಂ!aದ kೇಪ8, �ೆರ�ಗಳ ಗುರುತು, �ೆ^ Eೆ,
ಪ�ೕರದ, ಮತು; �ಾHಯ ಕ�ೆಗಳ .
�ಾತು9ೋ�9ೆ ತುಂಬ �ೇ=ಾರು. :)ಾಲು ತ�ೆ)ೋವ8.
“�ಾಜ] ನ_ೆಸುವದು ಸುಲಭವಲ-,” �ಾತು9ೋ� #\ಾರ
Tಾಡ/ೊಡ
ತು.



ಆ �ಾ�� �ಾತು9ೋ� +ಾಗು ಅದರ ಸಂಗIಗರು
�ಾತು9ೋ�ಯನು% �ಾಷ�ಪ� ಪದ�ೆ	 �V-ಸಲು
aದ��ಾದರು.

ಆಮೂ�ಾಗ�

ಪ>ವತ7)ೆ9ಾ


�ಾತು9ೋ�. ನನ% ಮತ

�ಾತು9ೋ�9ೆ!!

�ಾತು9ೋ�ಯು
ನನ% ಅah/ೆಯನು%

ಉ�aತು!



�ಾತು9ೋ�ಯು ತನ% �ೆಲಸಗಳ)ೆ%ಲ- ತನ% Fಾ3ಫಗಳ ತ�ೆಯ LೕVಟು3
ಚು)ಾವ^ೆ ಪ�\ಾರ�ಾ	
 ಎಲ- aದ�/ೆ TಾI +ೊರC:Kತು.

ಅದು Fಾ��ಕರನು%
'ೆ!3oಾಗು�;ತು;. ಅವರ
ಜ/ೆ ಊಟ, ಅವರ
ಕೂಸುಗ�9ೆ ಮುದುK
�ೊಡು�;ತು;.

ಅದು ಚು)ಾವ^ೆ ಪ�\ಾರದV- 'ಾಗವsಸು�;ತು;.



ಅದು 'ಾಷಣಗಳನು% �ೊಡು�;ತು;�. ಆದ�ೆ ಅದರ
'ಾಷಣ �ಾತು9ೋ�ಗ�9ೆ)ೇ ��ಯು�;ತು;.

ಅದು !#| �ಾಯ7ಕ�ಮಗಳV- 'ಾಗವsಸ/ೊಡ
ತು. ಒLh ಅದು
Fಾ]�ೊ"ೕ�ೕನನು% ಕೂಡ ಊ: /ೋ>a )ೆ�ೆದವರನು% ಅಚv>9ೊ�aತು.



ಚು)ಾವ^ೆ :ನ

)ಾIನV-ಯ ಎಲ-

ವಯಸ	ರು ಮತ Yಾನ

TಾIದರು.

ಮತಗಳ ಎG�ೆoಾdತು.

CNN ಚ])ೆಲLೕ�ೆ

ಪ>^ಾಮಗಳನು%

�ೂೕjಸ�ಾdತು.

wಸ3ರ iೆ�a_ೆಂಟ-
50, 546,165

�ಾತು9ೋ� -
50, 546,170



�ಾಷ�ಪ� ಮರುಎG�ೆ

Tಾಡಲು +ೇ�ದರು.

10 ಮತಗಳ 

ಉಪ�ಾಷ�ಪ�ಗಳ

iಾ]ಂ!9ೆ

ಅಂ!�ೊಂIದKವ8.

ಸು�ಾ>ತ ಪ>^ಾಮಗಳ sೕ
ದKವ8ಃ

�ಾಷ�ದ �ಣ7ಯಃ

wಸ3ರ iೆ�a_ೆಂಟ -

50, 546,165

�ಾತು9ೋ� -

50, 546,180

ಮತ �ೊಟ3ವರು ತಮh �ಣ7ಯವನು% ವ]ಕ;ಪIaದKರು.
�ಾತು9ೋ�ಯು �ಾಷ�ಪ�ಪದವನು% ವsa�ೊಂIತು.



�ಾಷ3ದ �ಾರು�ಾರನು%
ನ_ೆdಸುವದು
ಸುಲಭ.ಾ
ರVಲ-.
:)ಾಲು Lೖತುಂಬ
iಾವಡರ, �ಾಗದದ
ತುಂಡುಗಳ , Fೆ3ಪಲ",
Fೆಕು]>!ಯ /ೊಂದ�ೆ,
�ಾH ಕ�ೆಗಳ ... �ೇ=ಾ>ನ
�ೆಲಸ!
ಅದರ Lೖ�ೈ
)ೋಯು�;ತು;. ತ�ೆಶ�V...
“Yೇಶ ನ_ೆಸುವದು
�ೕ�)ಾಟವಲ-,”
�ಾತು9ೋ�
�ಂ�ಸ/ೊಡ
ತು.







ಒಂದು :ನ ಅದು
ಸು:Kಪತ�ಗಳನು% ಓದು�;ತು;.
ಅಷ3ರV- ಅದರ ಕಣುEಗಳ 

ಒಂದು �ಕ	 =ಾs�ಾತನು%
)ೋIದವ8ಃ

*�ಾತು9ೋ� .ಾಂkೆಡ*

ಹುಲು- �ೊಯು]ವದು +ಾಗು
�ಾH ಪ8I Tಾಡುವದು.
ಅನುಭವ#ರ:ದKರೂ
ನ_ೆಯಬಹುದು.



ಉಪ�ಾಷ�ಪ��ಯ �ೈಯV- �ಾರು�ಾರು �ೊಟು3

�ಾತು9ೋ� ಮ/ೊ;Lh +ೊಲ9ೆಲಸ�ಾ	


+ೊರC:Kತು.



:)ಾಲು ಸಂ=ೆ 6ಾಮ7ರ �ಾ�ವ8ನನ ಬkೆ3ಗಳ Lೕ�ೆ ಒಣ
ದ ಹುಲು-,

ಕುದು�ೆ ಕೂದಲು, Cೕಜಗಳ Fೊiೆu, ಧೂಳ , ಮಣುE, �ೊಜುx, �ಾI,

�ಾH ಪ8I CದುK +ೊಲFಾಗು�;ದKವ8.

ಮತು; �ಾತು9ೋ�....



ತನ% ಆತhಚ>/ೆ�ಯನು% ಬ�ೆಯುವದರV- ಮಗ%.ಾ
ತು;.



ಮು�ಾ;ಯ


